СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Примерак

100,00 дин.

Година XL - Број 7 Ћићевац, 6.5.2020. године
Годишња претплата 2.000,00 дин.
АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
16.
На основу члана 56. став 2, 3. 4. и 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 46. став 1. тачка 7) Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 64. став 1. тачка
12) Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 3/19), Општинско веће општине Ћићевац, на
216. седници, одржаној 27.04.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
1. Поставља се Нада Симић, дипл. правник из Крушевца за вршиоца дужности начелника Општинске
управе општине Ћићевац, са даном доношења овог решења.
2. Именована из тачке 1. овог решења, обављаће послове вршиоца дужности начелника Општинске
управе најдуже 3 месеца.
3. Поступак Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе биће настављен по
престанку важења Одлуке о проглашењу ванредног стања.
4. По истеку рока из тачке 2. овог решења, постављени службеник се распоређује на радно место на
коме је био распоређен до постављења.
5. Ово решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-20/20- 02 од 27.04.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
17.
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 2. и 4. . Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/12, 93/12, 62/13-исправка , 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 91/19 и 72/19), члана 62. став 1. тачка 2. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац, бр.
3/19) и члана 13. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2020. годину („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 16/19 и
4/20), Општинско веће општине Ћићевац на 216. седници одржаној дана 27.04.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Ћићевац за 2020. годину („Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 16/19 и 4/20) и то:
1) у оквиру раздела 4 – Општинска управа, у укупном износу до 2.000.000,00 динара и то:
(1) Глава 4.01 – Општинска управа, Програм 14, ПА – 0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама,
у износу од 1.000.000,00 динара;
(2) Глава 4.01 – Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање, ПА -0001 – Функционисање
основних школа, економска класификација 463- текући трансфери осталим нивоима власти, (економска
класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ћићевац у износу од
200.000,00 динара и ОШ „Војвода Пријезда“ Сталаћ у износу од 100.000,00 динара);
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(3) Глава 4.02 – Услуге културе, Програм 13 -Развој културе и информисања, ПА – 0003 –
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, економска класификација 423 –
Услуге по уговору, у износу од 700.000,00 динара, средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара преносе
се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 4. Програма 15- Опште услуге локалне самоуправе,
ПА – 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Средства резерве и распоређују се
Општинској управи ради ублажавања последица COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а на основу
Закључка Штаба за ванредне ситуације број: 217-26/20-06.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру Раздела 4
Општинска управа, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, ПА – 0001 – Једнократне помоћи и други облици
помоћи, функционалне класификације 070 – социјална помоћ угроженом становништву, економске
класификације 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета.
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет, финансије и јавне набавке.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 401- 88/20-04 од 27.04.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
18.
На основу члана 3. и 9. Закона о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом (''Сл.
гласник РС''- Међународни уговори, бр. 42/09), члана 64. Статута општине Ћићевац“ (''Сл. лист општине
Ћићевац“, бр. 3/19) и члана 9. став 4. Одлуке о јавним паркиралиштима (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 5/17
и 16/19), Општинско веће општине Ћићевац, на 217. седници одржаној 6.5.2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ
ОСОБAMA СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕНУ КАРТУ ЗА
ПАРКИРАЊЕ- ИПК НАЛЕПНИЦУ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и поступак за остваривање права на коришћење посебно
обележених паркинг места на јавним паркиралиштима и за добијање ИПК налепнице- знака за означавање
возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом и одређују се категорије
особа са инвалидитетом (војни инвалиди– ратни и мирнодопски и цивилни инвалиди рата) и других особа које
могу остварити ово право.
Члан 2.
Бесплатне услуге паркирања на јавним паркиралиштима на територији општине Ћићевац и ИПК
налепницу- знак за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења посебно обележених паркинг места
на јавним паркиралиштима, могу добити следеће категорије особа са инвалидитетом:
1) војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I -IV групе као и V и VI групе, који имају
оштећења доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак;
2) лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања утврђено телесно
оштећење од 70% до 100%;
3) слепа лица са 90 % и 100% оштећења вида;
4) лица умерено, теже и тешко ометена у менталном развоју, лица оболела од аутизма и лица
са Дауновим синдромом;
5) лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења;
6) лица оболела од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе и мултипле
склерозе и
7) лица на хемодијализи.
Члан 3.
Особе са инвалидитетом из члана 2. овог правилника, које су власници возила, могу да остваре право
на бесплатно коришћење посебно обележених места на јавним париралиштима на територији општине
Ћићевац и добијање ИПК налепнице- знака за означавање возила инвалидног лица, под следећим условима:
1) да имају пребивалиште на територији општине Ћићевац;
2) да је особа из члана 2. овог правилника, поднела Општинској управи општине Ћићевац- Одсеку за
друштвене делатности, опште и заједничке послове захтев за коришћење паркинг места за особе са
инвалидитетом и захтев за издавање ИПК налепнице- знака за означавање возила инвалидног лица, ради
коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, у складу са овим Правилником.
Уз захтев из претходног става овог члана прилаже се:
- очитана лична карта;
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- фотокопија решења о групи инвалидитета/ телесног оштећења/ права на ортопедски додатак и друга
одговарајућа медицинска документација;
- очитана саобраћајна дозвола која се води на особу са инвалидитетом или уговор о лизингу;
- фотокопија возачке дозволе, уколико је лице са инвалидитетом возач и
- две фотографије димензија 30x 35мм.
Захтев за бесплатно коришћење услуге паркирања за малолетну особу са инвалидитетом, може
поднети родитељ, односно старатељ.
Уз захтев из претходног става, родитељ, односно старатељ, поред доказа из става 2. овог члана
подноси и извод из МКР за малолетну особу са инвалидитетом, односно акт надлежног органа којим је одређен
старатељ, као и фотокопију потврде о пребивалишту за малолетно дете.
Избеглице и интерно расељена лица са КИМ, са боравиштем на територији општине Ћићевац, могу
користити права из овог правилника, под условом да припадају некој од категорија особа из члана 2. овог
правилника и под условом да поднесу уз доказе из става 2. овог члана и потврду о боравишту и фотокопију
легитимације (избегличке или ИРЛ).
Члан 4.
Уколико инвалидна особа није власник возила, може му се одобрити бесплатно коришћење паркинга
за само једно возило, чији је власник члан породице инвалидног лица, које он означи у овереној писаној изјави
коју прилаже уз захтев.
Чланом породице, у смислу овог правилника, сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца (брачна,
ванбрачна, усвојена) и сродници у правој линији и у побочној линији, до другог степена сродства, под условом
да живе у заједничком домаћинству, а у складу са Законом о социјалној заштити.
Члан 5.
О захтеву за остваривање права на бесплатно коришћење посебно обележених места на јавним
париралиштима на територији општине Ћићевац и добијање ИПК налепнице- знака за означавање возила
инвалидног лица, одлучује решењем Општинска управа општине Ћићевац- Одсек за друштвене делатности,
опште и заједничке послове, после спроведеног поступка у складу са овим Правилником.
Решење којим се одобрава право важи до краја календарске године у којој је поднет захтев.
Захтев за наредну календарску годину може се поднети најраније 30 дана пре истека рока важења
решења из претходног става.
Одсек за друштвене делатности, опште и заједничке послове спроводи поступак код Удружења
паркиралишта Србије ради издавања стандардизоване паркинг карте у форми налепнице, за текућу годину.
Члан 6.
Против решења Одсека за друштвене делатности, опште и заједничке послове може се изјавити жалба
Општинском већу општине Ћићевац, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Члан 7
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац'' и објавиће
се и на званичној интернет страници општине Ћићевац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 580-3/20- 02 од 6.5.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
__________________________________________________________________________
______________________________________________

_____________________
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
Годишња претплата износи 2.000,00 динара
Наруџбе слати на Општинску управу
УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Издавач: Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106
Одговорни уредник: Драгана Јеремић, тел. 037/811-260

